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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

květen 2016

SÁZENÍ STROMŮ DŘEVĚNICE - RADIM
Když se podíváte z okna, vidíte, že ne vždy všechno se zelená. Spěcháme do práce, do školy, na nákupy, ale
málokdo si povšimne, že pro nás přirozeně nejbližším společníkem je příroda. Obklopuje nás víc, než cokoli jiné,
dává nám, i když my jí bereme a každé jaro se ukazuje jako mocná čarodějka našich smyslů. Víme, že je nedílnou
součástí našeho života, ale umíme jí to vrátit? Je čas s tím začít! Tak se Obecní úřad v Dřevěnici společně
s Obecním úřadem v Radimi rozhodly obnovit stromořadí po obou stranách silnice z Dřevěnice do Radimi.
Občané vesnic se sešli v brzké odpolední hodině. Nikdo na nic nečekal a chopil se práce. Vysadilo se třicet
vzrostlých habrů. Ukotvily se opory a ochrany proti okusu zvěří. Nadšení brigádníků nezkazilo ani nepříznivé
počasí. Deštivé odpoledne bylo ve znamení šikovných rukou a těch, kteří se nebojí „za to vzít“. Snad se nám
podařilo vrátit z toho, co jsme přírodě vzali. Tak až půjdete cestou z Dřevěnice do Radimi v parném létě,
vzpomeňte si na den, kdy tak urputně pršelo a několik nadšenců zalepených v blátě vysadilo tyto stromy.
ČARODĚJNICE 2016

Sobotní sluneční den se opravdu
vydařil. Ozdobit májku a úpálit
čarodějnici se podařilo téměř
všem dětem z vesnice. Za podpory
„dospěláků“ si mohly všechny
děti užít krásný večer.

Pokud zjistíte, že někde v obci nesvítí veřejné osvětlení, zavolejte prosím na obecní úřad,
abychom zajistili nápravu - telefon 721 231 094.

V případě, že dojde k poruše na části Vaší kanalizace nebo vodovodní přípojky, volejte kvůli opravě
firmu Stavoku - telefon 737 269 558.
Otevírací doba pošty Radim u Jičína:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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7:30 - 9:00, 13:30 - 15:00
7:30 - 10:00
7:30 - 9:00, 13:30 - 15:00
7:30 - 9:00, 13:30 - 15:00
7:30 - 9:00, 13:30 - 15:00

Ordinace MUDr. V. Klose dne 19. a 26. 5. odpadá. Odpoledne v Železnici podle ord.
hodin

Dotace 2010 – 2015 pro obec Dřevěnice
V přehledu Vám předkládáme seznam dotací, které obec obdržela od roku 2010 do roku 2015. Jsme malá obec,
ale dotace se celkem podařilo sehnat, což dokazuje tato tabulka:
rok

název programu

název akce

Královéhradecký kraj - úprava nebo
2015 dovybavení veřejných prostranství

výměna osvětlení v
obci

2015 Královéhradecký kraj

celkem v Kč

čerpání v Kč

120 625

59 000

cesta v Dolánkách

1 197 361

600 000

2015 MMR - podpora obnovy rozvoje venkova
2014 Královéhradecký kraj

Oprava křížku Dolánky
nový vodojem

81 554
5 960 278

57 087
4 000 000

Obnova a rozvoj vesnice, obč. vybavení a
2014 služby (PRV)

Výstavba kanalizace a
ČOV

Obnova a rozvoj vesnice, obč. vybavení a
2013 služby (PRV)

Výstavba kanalizace a
ČOV

2013 VPS - státní pozemkový úřad

8 312 490
24 675 180

8 939 191

výstavba cesty k
rybníku Hlíza

1 050 000

1 000 000

2013 Rozvoj infrastruktury (Královéhr. kraj)

Výstavba vodojemu

7 211 934

4 000 000

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
2013 venkova (PRV)
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
2013 venkova (PRV)
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
2012 působností (Min. kultury ČR)

Kaplička se sochou sv.
J. Nepomuckého

82 800

71 208

Památný kříž

68 000

58 480

Sloup se sochou
Panenky Marie

195 786

150 000

výsadba zeleně

50 000

30 000

Památník padlých

278 800

245 000

190 786

128 000

2010 Z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Socha sv. Václava
Územní plán obce - na
projekt

460 800

100 000

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství (Královéhradecký
2010 kraj)

ČOV - na projekt

948 000

250 000

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti
2010 vodního hospodářství

Vodovod - na projekt

616 200

248 000

Bezpečně a příjemně ve Svazku obcí
2010 Brada (POV)

Nákup mobiliáře,
lavičky apod.

60 000

40 622

Českým rájem přes upravený Svazek obcí
2011 Brad (POV)
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
2011 venkova (PRV)
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
2010 působností (Min. kultury ČR)

Zastupitelstvo, které spravovalo obec před rokem 2010 bylo také úspěšné. V obci vybudovali vodovod, zavedli
plyn a opravili budovu staré školy a na všechny tyto akce sehnali dotace. Jsme malá obec a bez nich to bohužel
nejde. Ale hlavně začali připravovat projekt na kanalizaci a ČOV a vodojem, což potom realizovalo další
zastupitelstvo.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
Starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
Místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
 736 279 726
Administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
723 354 315
Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz Internetové stránky obce:www.drevenice.org , redakce email:drevenacek@email.cz
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